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                                             ZÁPIS 
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice 
                               konané dne 14.11.2012 
 
Přítomni: Vladimír Kauer, Růžena Fišerová, PhDr. Bohumil Šíp, Pavla Trhlíková,               
Ing. Miroslav Tichý, Helena Michalcová. 
Hosté: 22 občanů za platformu proti hluku z  Kovošrotu TSR, arch. Richterová,                  
arch. Fingerová.  
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídil jej předseda pan Vladimír Kauer. 
 
Program: 
1. zahájení 
2. petice občanů proti hluku z Kovošrotu TSR Czech 
3. kontrola zápisu   
4. informace k architekt. prověření stavu zastavěnosti ploch  
5. různé - žádosti majetkoprávního odboru  
 
 
K jednotlivým bodům programu: 
Ad 2) Na jednání komise se dostavilo 22 občanů z MČ Chválkovic, kteří podepsali listinu 
proti hluku z Kovošrotu TSR Czech. Za přítomné hovořil mgr. Lenocha, a to o obtěžování 
občanů nadměrným hlukem, zejména ve večerních hodinách a ve dnech pracovního klidu. 
V následné diskuzi se vyjadřovali i ostatní občané, kteří hovořili o zvýšené prašnosti, praskání 
fasád domů a o ohrožení vodních zdrojů, která jednoznačně souvisí s podnikatelskou činností 
Kovošrotu TSR Czech. Předseda komise informoval přítomné občany o podpoře komise 
MČ při řešení problémů s nadměrným hlukem. V rámci výkonu státní správy je 
kompetentním orgánem Okresní hygienická stanice. Na pondělí 19.11.2012 je naplánována 
schůzka s náměstkem primátora dr. Holpuchem. 
 
Občané vyjadřovali své negativní připomínky i k plánovanému zvýšení poplatků za odpad. 
 
Komise žádá o provedení úklidu chodníku (seškrabání prorůstající trávy a mechu)         
a parčíku na Selském náměstí u zastávky Na rohu ve směru na Kopeček.  
 
Ad 3) Komise bere na vědomí trvání bodu 5 ze zápisu KMČ ze dne 21.9.2011, umístění 
odpadkového koše pro psí exkrementy v parčíku u zastávky Na Rohu a pořízení lavičky ke 
kostelu z fondu drobných oprav.   
Komise bere na vědomí trvání bodu 4 ze zápisu KMČ ze dne 9.11.2011 - žádost o 
přemístění kontejneru na textil v ulici Na Zákopě, který brání výhledu na křižovatce s ulicí 
Železniční. Komise doporučuje přemístění kontejneru více k chodníku, aby nebránil ve 
výhledu. 
Komise bere na vědomí trvání bodu  5 ze zápisu KMČ ze dne 11.1.2012 - Urgence 
požadavku komise k vyjádření OŽP ze dne 14.9.2011. 
Komise bere na vědomí trvání bodu  6 ze zápisu KMČ ze dne 9.5.2012 - komise požaduje 
umístit informační značku o odbočovacím pruhu na křižovatku při výjezdu ze Selského 
náměstí na ulici Chválkovickou ve směru z Kopečka. 
Komise bere na vědomí trvání bodu  4 ze zápisu KMČ ze dne 12.9.2012 - komise 
požaduje o obnovení vodorovného dopravního značení přechodu pro chodce na křižovatce 
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Chválkovická – Selské náměstí, o ořez dřevin bránících výhledu při výjezdu z ulice Na Luhu 
a o ořez smrku na začátku ulice Chodské. 
 
Ad 4) Komise byla informována přítomnými architektkami pí Richterovou                                   
a pí Fingerovou o prověření stavu zastavěnosti ploch v lokalitě Chválkovic, vzhledem 
k připravovanému plánu výstavby nové hasičské zbrojnice ve Chválkovicích.  
 
Ad 5) Komise byla seznámena s žádostí o sdělení stanoviska k prodeji pozemku                      
č. j. SMOl/Maj/22/6550/2006/RU/To o rozloze 599 m² parc. č. 1998.  
Komise tuto záležitost projednávala již v letech 2007 a 2010 s negativním stanoviskem.  
Komise nesouhlasí s prodejem pozemku. Pro 0, proti 6. 
  
Komise byla seznámena s žádostí o sdělení stanoviska k pronájmu na pozemku                       
č. j. SMOl/Maj/22/5397/2011/Pr parc. č. 1729/7  o výměře 2433 m², parc. č. 824                      
o výměře 16 m², parc. č. 969  o výměře 17 m², parc. č. 1137/1  o výměře 550 m² .  
Komise souhlasí s pronájmem pozemku.  Pro 6, proti 0. 
 
Komise byla seznámena s žádostí o sdělení stanoviska k pronájmu na pozemku                       
č. j. SMOl/Maj-PR/10/2003/Sk parc. č. 1163/13  o výměře 8246 m², parc. č. 1163/14                 
o výměře 606 m², parc. č. 1163/19  o výměře 803 m², parc. č. 1163/4  o výměře 1472 m²,  
parc. č. 742  o výměře 3170 m², parc. č. 1163/18  o výměře 1086 m .  
Komise souhlasí s prodloužením smlouvy o výpůjčce a s rozšířením smlouvy o výpůjčce 
mimo část  parcely 1163/4 ve vyšrafované části  situačního plánu v příloze zápisu, která 
slouží i místním hasičům, návštěvníkům hřbitova apod.   Pro 6, proti 0. 
 
Předseda seznámil členy komise s informacemi vedoucího odd. KMČ a DP OVVI                       
mgr. Puhače o zpracování projektové dokumentace zastávky MHD Na rohu ve směru                 
na Kopeček. 
  
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 20:35 hodin. 
Příští jednání komise se uskuteční dne 12.prosince  2012 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky,         
ul. Maxima Gorkého 39, Olomouc. 
 
Zapsal: PhDr. Bohumil Šíp 
Předseda: Vladimír Kauer 
 
 
Rozdělovník: 
1) MMOl - OVVI - Mgr.Puhač 
2) MPO - III.odd. 
 


